
Dit is een voorbeeldbrief die u kunt aanpassen aan de eigen situatie, dus met werkafspraken 

tussen het betreffende verwijscentrum en implantatiecentrum.     

  

Implantatie Nervus Vagus Stimulator: wat kunt u verwachten? 

Aanmelding 

Voor het implanteren van de NVS wordt u aangemeld bij ziekenhuis ______________________ 

in ___________________________, bij dr. __________________________________ (neurochirurg). 

De wachttijd tot de operatie bedraagt ongeveer ______ maanden. Tussentijds zult u opgeroepen worden 

voor een intakegesprek bij de neurochirurg. De neurochirurg zal u dan verdere informatie geven over 

de operatie, er zal een hartfilmpje gemaakt worden en meestal hebt u ook direct een gesprekje met de 

anesthesioloog (slaapdokter). Als u nog vragen hebt voor de neurochirurg kan het voor uzelf handig 

zijn deze vragen vooraf op papier te zetten. 

Operatie 

De operatie vindt plaats in dagbehandeling. Dat betekent dat u ’s ochtends vóór de operatie 

opgenomen wordt en dezelfde dag nog naar huis kan. In een enkel geval kan het nodig zijn dat u een 

nachtje blijft slapen. Omdat het een dagbehandeling betreft is het helaas voor de neurochirurg niet 

altijd mogelijk u op de dag zelf nog te spreken. Vaak probeert de neurochirurg u nog even te zien 

voordat u op de operatiekamer in slaap wordt gebracht. 

OF  

De operatie vindt in principe plaats in korte opname. Dat betekent dat u de dag vóór de operatie 

opgenomen wordt en dag na de operatie naar huis kan. Vaak probeert de neurochirurg u nog even te 

zien voordat u op de operatiekamer in slaap wordt gebracht. 

Na de implantatie 

Na de implantatie ontvangt u in het ziekenhuis een wit doosje. Hierin zitten twee NVS-magneten. Bij 

het aanzetten van de NVS zult u verdere uitleg krijgen over het gebruik van de magneet; het is handig 

als u het doosje dan meeneemt. Ook ontvangt u in het ziekenhuis vaak een geel formulier met de 

technische gegevens van de NVS. Dit is het garantiebewijs. Bewaart u dit formulier thuis bij uw 

administratie.  

Om het infectie risico zo klein mogelijk te houden krijgt u voor de eerste dagen na de operatie een 

antibioticum voorgeschreven. Ondanks het feit dat de apotheker u er misschien op attendeert dat het 

antibioticum invloed heeft op de werking van de middelen tegen epilepsie raden we u aan het middel 

gewoon in te nemen; de voordelen wegen vaak op tegen de (geringe) nadelen. 

OF 



Om het infectie risico zo klein mogelijk te houden krijgt u tijdens de operatie een antibioticum 

toegediend. 

De dagen na de operatie kunnen de operatiewondjes wat pijnlijk of trekkerig aanvoelen. Indien nodig 

kunt u dan Paracetamol gebruiken. Het advies is om de wondjes gedurende 5 dagen niet nat te laten 

worden. In principe kunt u na de operatie, zodra u zich goed voelt, uw dagelijkse werkzaamheden weer 

oppakken. Zwaar tillen, paardrijden, hardlopen en contactsporten worden de eerste drie weken 

afgeraden.  

Vervolgafspraak 

Het aanzetten van de NVS en de wondcontrole gebeurt 2 à 3 weken na de operatie op de polikliniek 

van _____________ in ______________________, door______________________________.  

Eén of twee dagen ná de operatie kunt u daarvoor een afspraak maken, telefoonnummer 

___________________________.  

 

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met ___________________________, via 

telefoonnummer________________________________________. 

 

 

 


